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Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug, la trei ani 
 

Valer Teușdea & Romeo T.Cristina 

 
În acest an am ajuns la al treilea an de 

când, adesea cu eforturi imense am reușit 
publicarea continuă a primei publicații de 
profil din România.  

Realizarea nu numai că este o 
performanță notabilă în condițiile economice 
cunoscute de la noi din țară, dar este și un 
model de performanță în domeniu. 

Oricine care se apleacă doar și pentru o 
simplă privire peste paginile revistei poate 
constata creșterea calitativă de la număr la 
număr. Vorbind despre fondul revistei 
articolele incluse și acceptate după evaluările 
peer rewiev au adus informații prețioase, 
aduse la zi spre satisfacția cititorilor, care au 
avut în revistă un sprijin științific deloc de 
neglijat. 

Respectându-ne pe noi și pe cititorii noștri 
dorim trecerea spre o altă etapă cea a 
recenzării și clasificării CNCSIS, lucru ce va 
consfinți Medicamentul Veterinar / Veterinary 
Drug în rândul publicațiilor științifice din 
Romania și nu numai.  

Se cuvine aici să mulțumim echipei 
editoriale care prin competență, modestie și, 
de ce nu ambiție, au adus revista acolo unde  

 

 

 

 
 
se află astăzi. Consecvenți dictonului că 
puterea stă în cei mulți venim cu rugămintea 
către stimații noști cititori de a sprijini prin 
observațiile și ideile lor constructive la 
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creșterea valorii publicației, la lărgirea ofertei 
științifice a revistei. 

Tot din acest deziderat, încurajăm 
trimiterea de materiale pentru evaluare și 
publicare în paginile revistei noastre. 

Prioritățile noastre pentru anii ce vin vor fi  
 

 

 

 
 
legate de mărirea numărului de cititori prin 
creșterea numărului exemplarelor publicate, 
finalizarea publicării pe site-ul revistei și 
includerea în echipa editorială a adevăratelor 
valori din toate domeniile medicinii și 
farmaciei românești. 


